
Deze liefde kent enkel waarheid

Ik heb deze week iets heel erg belangrijks geleerd. Maar hoe ik daar mee om moet gaan, 
hoe ik dit kan en mag realiseren voor mezelf, dat weet ik helemaal niet.

Ik ging weer in een dal van twijfel. Het ging snel, maar was er ook snel weer uit. Ik 
doorzag, dat ik mijn eigen dal zelf had gecreëerd. IK was niet eerlijk geweest, IK had hem
straal voorbij gelopen, terwijl ik hem heel goed had gezien en hem het liefst had gegroet. 
Maar er waren collega's van hem in mijn buurt, waardoor ik wegdook. Wegdook voor hem,
want ik wil niet dat ze hem plagen met mijn liefde. Maar ook wil ik niet dat ze op mij 
letten. Dit is van mij en daar hebben zij niet aan te komen, dat is iets tussen Hans en mij 
en tussen niemand anders.

Ik doorzag mijn gedrag en meende ook te voelen, dat mijn gedrag voor hem ook niet zo 
prettig is. Dat lijkt me logisch, ik ben ook niet bepaald duidelijk. Dus ik besloot om maar te
laten gebeuren wat er gebeurt, als iemand ziet dat ik hem liefdevol aankijk. Bekijk het 
maar allemaal, dit is mijn gevoel, wie moet daar over oordelen of dit goed is of slecht. Ik 
weet dat het puur en zuiver is en dat is genoeg.

Ik merkte dat ik uit het dal bleef. Ik voelde me weer in balans met mezelf en met Hans. 
Alhoewel......? Er kwam weer dat ondraaglijk verlangen in me. Moest ik dit nu toelaten? Ik 
liet het maar toe, wat kon ik anders, ik zou anders stikken. Ik wist van tevoren dat ik hem 
deze week veel zou zien. Ik wist, dat het weer wat met me zou doen. Ik wilde mezelf 
beschermen.... maar het gevoel is zo sterk, dat vindt zijn weg weer naar mijn hart en 
breekt door elke barrière heen. Dat gevoel laat zich niet bedotten, dat gevoel is eerlijk en 
dwingt tot eerlijkheid. Dat is wat ik geleerd heb deze week.

In de korte tijd dat Hans mijn boek had gelezen en we samen hierover een gesprek 
hebben gehad, ben ik helemaal mezelf geweest tegen hem. Geen rem, geen schroom, 
alles duidelijk, eerlijk en open op tafel. Dat wat hij die dagen heeft ervaren van mij, dat is 
hoe ik me voel naar hem. Ik heb nog nooit zo erg in mijn kracht gestaan als die dagen. 
Niemand kon me iets doen, zelfs 1000 ontkenningen van Hans niet. Ik was mezelf, stond 
volledig achter mezelf, stond achter Hans en liet alles toe wat er maar toe te laten was 
rondom dit speciale, diepe gevoel. Nu is dat voorbij. En ik vraag me af, hoe ik mijn weg 
kan lopen richting die enorme kracht in mezelf, maar ook die enorme kracht die deze 
liefde de hele tijd naar boven stuwt. De kracht van puurheid en zuiverheid, de kern. Als je 
zo kan leven, zoals ik het die dagen meemaakte, dan sta je volledig in je kracht, dan doe 
je alles vanuit een alomvattende liefde voor jezelf en de ander, dan neem je alles in het 
moment zoals het er is, met alle liefde die je maar in je hebt. Dan BEN je, dan IS alles. 
Dan leef je je ziel. En dat is naar mijn gevoel DE reden waarom we mogen leren hier, 
leven naar je ziel, dat is liefde.

En dan is er vandaag een prettig contact. Ja prettig, dat zegt alles. Dit wat ik voel is niet 
prettig, dat kan niet prettig zijn, dit mag niet prettig zijn. Bij het woord prettig leg je een 
enorme rem op je ziel en wijk je weer af van jouw eigen essentie. Deze liefde leef ik naar 
mijn hart en naar mijn ziel. Hoe staat het woord prettig daarmee in verhouding? Dan is 
prettig een leugen, een masker om me aan te passen. En dat voel ik ook direct als ik 
thuiskom. De tranen lopen over mijn wangen. Ik voel me bedrogen door mezelf. Mijn hart 
spat uit elkaar als we echt contact met elkaar maken. Het meeste contact is oppervlakkig, 
maar dan voel ik opeens weer éénheidsgevoel, zomaar op een onbewaakt moment. Ik was
er niet op bedacht en daarna had ik het weer heel erg moeilijk. Wat speel ik een spelletje, 
als ik dan prettig met hem om blijf gaan. Ik kan weer in hem kruipen zo intens voelt het.

En dan sta ik daar, op aarde.... Hans, hoe moet ik dit toch doen? Hoe leef ik een beleving 



op zielsniveau hier met jou op aarde zonder mezelf te bedriegen? Zonder jou tekort te 
doen in jouw wens. Hoe vaak moet ik nog verscheuren? Waarom kijk je me ook zo diep 
aan? Je voelt het niet, kijk dan ook niet zo diep in mijn ziel, waardoor je met jouw liefde 
mijn ziel naar buiten laat spatten. Dan sta ik daar in mijn zielsbeleving op de aarde. Hier 
mag het niet bestaan. En waarvoor? Voor het behoud van angst?

Daar wakker je een angst aan in mij. De angst om niet naar mijn ziel te kunnen leven, 
omdat jij daar een stok, nee, een compleet oerwoud voor steekt, om op andere 
momenten dit oerwoud in het niets te laten oplossen, waardoor we als zielen elkaar raken.
Ik heb gekozen om te leven naar mijn ziel. Het is geen keuze van mijn verstand. Mijn 
leven heeft me hier naartoe gevoerd. Alles wat ik mee heb gemaakt, heeft me er naartoe 
gevoerd dat ik niets anders meer kan dan de roep van mijn hart en mijn ziel te horen en 
te volgen. 

Hoe kan ik eerlijk blijven, als ik toch gedwongen word om een andere rol aan te nemen. Ik
ben heel erg mezelf geweest en dat was prima tot het diepere contact er opeens was. 
Toen moest ik mezelf bedriegen voor jou. Omdat jouw aardse ik toch een bepaald 
rollenspel verkiest. Ik begrijp dat wel, dat is “veilig”. Want wat gebeurt er als we het 
allebei toelaten? Ik ben daar niet meer bang voor, al lang niet meer. Ik ben enkel nog 
bang voor bedrog naar mezelf. En dat deed ik vandaag, al kon ik binnen het aardse geen 
kant op.... 

Hoe vind ik een midden tussen respect en mijn ziel leven? Ben ik bang, dat als ik mijn 
gevoelens toch weer aan hem uit (verbaal), dat hij me af zal keuren, omdat hij wil dat het 
stopt? Wat moet er toch stoppen, lieve Hans? Wat moet er stoppen? Hoe kun je stoppen 
wat je als ziel hebt te aanvaarden? Dit gaat over dingen waar wij aardse mensen niets in 
te vertellen hebben. Dit zijn wetten die diep op zielsniveau werken, je groei op zielsniveau.
Hoe kun je dat stopzetten? Ook jij kan dat niet stoppen, ik zie het in jouw ogen. Je kan 
nog zo mooi je rol spelen, maar ik zie je ziel. Die spreekt en die voel ik, die liegt niet, die 
bedriegt niet. Die is echt. Ook jouw ziel wil niets liever dan echt zijn, net zo fel als dat mijn
ziel dat vraagt.

Wordt morgen weer een dag met een masker? En dag vol verdriet en pijn? Welke keuzes 
heb ik? Heb ik te aanvaarden, dat ik niet volledig mezelf mag zijn? Of heb ik de rol te 
doorbreken en uitspreken wat ik voel? En daarmee mijn angst aangaan, dat hij me toch 
alsnog wegduwt?

Ik laat het nu maar over aan de momenten, aan de kansen. Vraagt het leven me om 
inderdaad door de rol heen te breken en mijn ziel te laten spreken in woord aan hem, dan 
zal het leven me ook de kansen geven om dit te kunnen uiten aan hem. Als hij daar aan 
toe is. Op het juiste moment voor hem en voor mij. 

Laat ik nu vooral zo veel mogelijk trouw zijn aan mezelf, door me niet te laten misleiden 
door de rol die er is. Blijvend geloven in mezelf en in onze (ver)binding. Dan zal voor Hans
ook eens zijn waarheid naar boven komen drijven, zo krachtig dat hij het niet meer kan 
ontkennen. Laat mijn ziel spreken, ook al luistert hij met zijn oren. Hoe ver hij zijn ziel ook
meent te verstoppen. Zijn ziel is overal, zij hoort en ziet door alles heen. Laat ik binnen de 
aardse rol, mijn ziel spreken tegen hem in een voor het oog en oor verstaanbare taal. De 
taal die de opening bewaard voor waarheid...in tijd, dat die waarheid ook in hem blijvend 
mag zijn.

Liefs Anna, 26/4/2014


